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ملخص
يعتبر االستثمار األجنبي المباشر مصدرا هاما من مصادر تمويل التنمية في الدول العربية ،بحيث يعمل على
رفع معدل النمو االقتصادي ،زيادة اإلنتاجية و العمالة ،نقل التكنولوجيا و الخبرة الفنية و اإلدارية ،وزيادة
على ذلك يعمل على دعم القوة التصديرية و دعم االستثمار و االستراتيجيات الصناعية في الدول العربية.
كل هذه االيجابيات ال تأتي بصورة آلية و إنما يجب توفير البيئة توفير البيئة االستثمارية المناسبة لجذب
االستثمار األجنبي المباشر ،و من أهم النتائج المتوصل إليها هو ظهور تأثير من قبل االستثمار األجنبي
المباشر على التجارة الخارجية العربية (الصادرات و الواردات).

الكلمات الدالة :االستثمار األجنبي المباشر ،التجارة الخارجية ،الدول العربية.
Abstract
The Foreign Direct Investment is considered as an important source of financing the development in the Arab countries.
So, it works to raise the rate of economic growth, increase productivity and employment, technology and expertise and
administrative transfer. In addition, it works to support the export power, investment and industrial strategies in the
Arab countries. All these advantages do not come automatically, but rather must provide the environment to provide the
appropriate investment environment to attract foreign direct investment. The most important results obtained in this
study are the emergence of the influence by foreign direct investment to the Arab foreign trade (exports and imports).
Keywords: : Foreign Direct Investment, Foreign Trade, the Arab countries.

مقدمة

األجنيب املباشر ،و قد ترتب على هذه اإلصالحات تطورا كبريا
فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية و تدفقات االستثمار األجنيب
املباشر ،هذا األخري يعترب من العوامل املسببة للتجارة اخلارجية،
فمن جهة يؤدي االستثمار األجنيب إىل حتفيز الصادرات ،و من
جهة أخرى يؤثر االستثمار األجنيب املباشر على الواردات ،و
على هذا األساس تربز معامل إشكالية حبثنا من خالل طرح
السؤال التالي:

يعد االستثمار األجنيب املباشر من املصادر املهمة للتمويل
اخلارجي يف الدول النامية و ذلك لعدم كفاية مصادر التمويل
الداخلي من أجل إحداث تنمية اقتصادية ،هذه األخرية تعترب
من القضايا األساسية اليت تشغل فكر صناع القرارات السياسية
و االقتصادية يف مجيع الدول مبا فيها الدول العربية و اليت
عرفت سياساتها االقتصادية اخلارجية عدة تطورات كبرية
خالل السنوات املاضية متثلت يف التحول من االقتصاد املغلق ما مدى مساهمة االستثمار األجنيب املباشر على متغريات التجارة
و سياسة اإلحالل حمل الواردات إىل إتباع إسرتاتيجية التوجه اخلارجية يف الدول العربية؟
حنو التصدير و االنفتاح على العامل و تشجيع تدفقات االستثمار وكإجابة أولية عن هذا السؤال ،قمنا بوضع الفرضية التالية:
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يعمل االستثمار األجنيب املباشر على حتسني أداء متغريات قضايا التنمية و األمن املشرتك.
التجارة اخلارجية يف الدول العربية.
 تشتت املوارد االقتصادية :تبعا للحالة السياسية السائدة يفوعليه ،سوف نقوم مبعاجلة هذه اإلشكالية وفق احملاور الدول العربية فإن حالة املوارد االقتصادية الطبيعية منها و
البشرية ال تعدو إال أن تكون مثلها أي أنها تعيش نفس الوضع،
التالية:
حيث أن املوارد االقتصادية املتكاملة يف الوطن الواحد تشتت
احملور األول :واقع االقتصادات العربية.
بني أجزاء سياسية خمتلفة فمثال أصبحت الطاقة و املال يف
احملور الثاني :تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل جهة و املوارد الزراعية يف جهة أخرى و اليد العاملة و األسواق
الدول العربية.
الكامنة يف جهة ثالثة و املعادن وغريها يف جهة رابعة و هكذا ،
وما يزيد من صعوبة الوضع هو اخلالفات احلادة اليت تعصف
احملور الثالث :واقع التجارة اخلارجية العربية.
احملور الرابع :النموذج القياسي لتأثري االستثمار األجنيب املباشر العالقات العربية بالنسبة إىل القضايا املصريية املشرتكة
األمر الذي يشكل صعوبة يف إمكانية تنمية التبادل التجاري
على التجارة اخلارجية العربية.
و التكامل الالزم بني املوارد املشتتة.
املبحث األول:حتليل مضمون االقتصادات العربية
 الغزو اخلارجي و التسلط األجنيب :من اجلدير بالذكر أن الوطنتسود الدول العربية ظروفا غري عادية مل تشهدها أي دولة العربي قد عرف حقبة استعمارية طويلة أتت على األخضر
من دول العامل من ذي قبل ،و يف نفس الوقت تشهد جمموعة و اليابس من خالل الغزو اخلارجي و االحتالل و التسلط
من التغريات يف خمتلف اجملاالت و القطاعات املختلفة منها األجنيب سواء يف تارخيه القديم أو احلديث كما حيدث اآلن
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ،حيث كان هلذه للعراق و كذلك احلصار الدولي كما حدث لليبيا ،و التهديد
األخرية وقعها على االقتصاديات العربية.
باحلرب و فرض عقوبات كما حيدث لسوريا و غريها ،وزيادة
أوال:حملة عن وضعية الدول العربية :تواجه األمة العربية أمورا على ذلك ما تعانيه و تقاسيه فلسطني من ويالت االحتالل
يف غاية الصعوبة و ذلك نظرا للواقع الذي تعيشه ،إذ ميكن الصهيوني ،كل هذا أدى إىل استنزاف الثروات الطبيعية و
البشرية للدول العربية.
تلخيص أهم مسات هذا الواقع فيما يلي(:)1
 التخلف االقتصادي و االجتماعي :على الرغم ما تبذله الدولالعربية يف جمال التنمية خالل العقدين أو الثالثة عقود
املاضية إال أن خصائص التخلف األساسية ال زالت تسود
الوطن العربي حيث أن نسبة األمية ال تزال تراوح مكانها،
وكذلك ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بني خرجيي اجلامعات
واملعاهد وهذا نتيجة عدم مالءمة العرض مع الطلب يف العمل
لديها ،يف حني يعترب مستوى اخلدمات الصحية واالجتماعية
دون املستوى.

ثانيا :املؤشرات الكلية لالقتصادات العربية

نظرا لزيادة األزمات السياسية و تفاقم االعتبارات األمنية
و اخنفاض أسعار املواد األولية يف خمتلف الدول العربية،
تزداد أهمية معرفة املؤشرات االقتصادية الكلية باعتبارها
الوسيلة األساسية لفهم الواقع االقتصادي العربي .ويف هذا
السياق ،مت اختيار عدد من أهم املؤشرات املعربة عن الوضع
االقتصادي العربي و رصد تطورها خالل فرتة الدراسة ،حيث
مت رصد جمموعتني من املؤشرات هما مؤشرات األداء الداخلي
أما طبيعة االقتصادات العربية فهي تعتمد بشكل أساسي على و مؤشرات الداء اخلارجي.
إنتاج عدد قليل من املواد األولية و تصديرها و استرياد اجلزء  -1مؤشرات األداء الداخلي :و تتمثل يف:
األكرب من حاجياتها الغذائية و الصناعية وكذلك استرياد
املزيد من اخلربات التقنية األجنبية.كما جند كذلك أن أ -النمو االقتصادي :لقد عرف النشاط االقتصادي يف املنطقة
من خصائص التخلف اليت يتسم بها الوطن العربي هو بطء العربية حتسنا ملحوظا خالل سنة  2015إذ ارتفع معدل منو
الناتج احمللي إىل  %2.6بعدما كان  %2.2عام  ،2014و منذ عام
التطور و التقدم يف اإلطار املؤسسي ألنظمة الدولة.
 2013و النمو العربي أقل من نظريه العاملي بعدما كان النمو
 التجزئة السياسية :نظرا لدخول البلدان العربية عصر العربي متفوقا على النمو العاملي خالل الفرتة ( )2012-2000واالستقالل القطري منفردة و حتت ظروف خمتلفة و يالحظ كذلك أن النمو العربي جاء أقل من معدل النمو الذي
تواريخ متباينة ،فقد كان من الطبيعي أن تنشأ عنه التجزئة حتقق يف جمموعة اقتصادات الدول الناشئة و النامية و الذي
السياسية يف الوطن العربي الواحد ،و يعترب هذا العنصر بلغ %4خالل عام  ،2015يف حني كان أداء االقتصاد العربي
التحدي األكرب الذي تواجهه الدول العربية و ذلك من خالل أفضل نسبيا من أداء الدول املتقدمة اليت حققت معدل منو بلغ
العمل على احلد منه ملا تفرزه من انقسامات حادة يف معاجلة  %2خالل نفس العام(.)2
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اجلدول رقم(:)1-1معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة ()2014-2000

السنوات
املتوسط الدول العربية
السنوات
متوسط الدول العربية
السنوات
متوسط الدول العربية

2000
5.5
2005
5
2010
5.3

2002
6.1
2007
9.3
2012
7.8

2001
7.5
2006
0.1
2011
0.5

اجلدول رقم(:)1-1معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة ()2014-2000

2003
6.2
2008
3.4
2013
3

2004
3.4
2009
5
2014
2.2

الشكل رقم(:)1-1معدل النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة ( )2014-2000مع توقعات إىل غاية 2017

املصدر :تقرير املؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات ،2015 ،ص05

ب -الناتج احمللي اإلمجالي :تراجع الناتج احمللي اإلمجالي للدول
العربية مبقدار  362مليار دوالر من 2787مليار دوالر عام
 2014إىل  2424مليار دوالر سنة  ،2015و خالل السنوات
األوىل من األلفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من

الناتج العاملي من  %2.8كمتوسط للفرتة نا بني عامي 2000
و  2011إىل  %3.3عام  ،2015إال أن حصة الدول العربية من
إمجالي ناتج الدول الناشئة و النامية تراجعت من %10.2
للفرتة ما بني  2000و  2011إىل  %8.3عام .)3(2015

اجلدول رقم( :)2-1حجم الناتج احمللي اإلمجالي حسب األقاليم باملليار دوالر
السنوات
إمجالي الدول العربية
العامل
الدول العربية/العامل%
جمموعة الدول الناشئة و النامية
الدول العربية  /الدول الناشئة و النامية%

املصدر :صندوق النقد الدولي

متوسط
2011-2000
1.406
49.919
2.8
13.841
10.2

2012

2013

2014

2.683
73.777
3.6
28.021
9.6

2.760
75.467
3.7
29.424
9.4

2.787
77.269
3.6
30.296
9.2

وما يالحظ هو وجود تركز جغرايف واضح للناتج يف  07دول قطر و الكويت ،حيث بلغ ناتج تلك الدول حنو  1.925تريليون
غالبيتها نفطية وهي :السعودية ،اإلمارات ،مصر ،العراق ،اجلزائر ،دوالر بنسبة  %79من إمجالي الناتج العربي لعام .2015
اجلدول رقم(:)3-1الناتج احمللي اإلمجالي العربي موزع حسب الدول لعام 2015
الدولة
الناتج احمللي اإلمجالي%
الدولة
الناتج احمللي اإلمجالي%
الدولة
الناتج احمللي اإلمجالي%

املصدر :صندوق النقد الدولي
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اجلزائر
7.2
الكويت
5.1
األردن
1.6

السعودية
26.1
املغرب
4.3
اليمن
1.4

االمارات
14
السودان
3.5
البحرين
1.3

قطر
مصر
7.9
12.3
سلطنة عمان لبنان
2.2
2.5
فلسطني
ليبيا
0.5
1.2

العراق
6.8
تونس
1.8
موريتانيا
0.2
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ج -دخل املواطن العربي  :شهد دخل املواطن العربي منوا واضحا من
 4600دوالر سنويا يف املتوسط للفرتة ما بني  2000و  2011إىل
 8134دوالر عام  2014و ذلك نتيجة منو الناتج احمللي اإلمجالي
مبعدل يزيد عن معدل منو السكان يف الدول العربية خالل

الفرتة ،قبل أن يرتاجع إىل  6924دوالر عام .2015
وما يالحظ،أنه يوجد تباين كبري فيما بني الدول العربية
و اليت ميكن تصنيفها إىل أربعة شرائح ميكن توضيحها يف
اجلدول التالي:

اجلدول رقم( :)4-1توزيع الدول العربية حسب متوسط الدخل الفردي خالل 2015
الدول ذات الدخل املرتفع جدا
من  89ألف دوالر إىل 29
ألفدوالر

الدول ذات الدخل املرتفع من
 23ألف دوالر إىل  11ألف
دوالر

قطر – االمارات – الكويت.

البحرين – السعودية –
سلطنة عمان – لبنان.

املصدر :من إعداد الباحثني بناءا على بيانات صندوق النقد الدولي

الدول ذات الدخل املتوسط
من  5أالف دوالر إىل  3أالف
دوالر
األردن – ليبيا – العراق
–اجلزائر – تونس – مصر
– املغرب.

الدول ذات الدخل املنخفض
من ألفي دوالر إىل ألف دوالر
السودان – موريتانيا – اليمن-
جيبوتي.

د -معدل التضخم :سجل معدل التضخم يف الدول العربية يزيد املتوسط العربي بشكل كبري عن املعدل العاملي ،إال أنه
(املتوسط السنوي) تراجعا بشكل عام من  %4.9يف املتوسط قليل من معدل التضخم يف الدول النامية منذ عام  2000وحتى
خالل الفرتة بني عامي  2000و  2011إىل  %4.5عام  .2015و عام .)4(2015
اجلدول رقم( :)5-1معدل التضخم حسب األقاليم (متوسط سنوي) بالنسبة املئوية
السنوات
املتوسط العربي
العامل
جمموعة الدول املتقدمة
جمموعة الدول الناشئة و النامية

املصدر :صندوق النقد الدولي

متوسط
2011-2000
4.9
4.3
2.1
6.8

2012

2013

2014

5.2
4.2
2
6

4.9
3.9
1.4
5.8

4.7
3.5
1.4
5.1

و -املوازنة العامة :تعاني معظم موازنات الدول العربية من أما بقية الدول العربية األخرى فقد عرفت عجزا يف
عجز مزمن ،و خالل عام  2014حققت ثالثة دول خليجية موازناتها .مما يؤكد تأثري االيرادات النفطية الواضح على
فقط فوائض يف ميزانياتها و هي قطر ،الكويت و االمارات امليزانية (.)5
اجلدول رقم(:)6-1املوازنة العامة يف املنطقة العربية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي ()%
السنوات
متوسط الدول العربية

متوسط
2011-2000
5.45

2012

2013

2014

7.18

3.85

-1.32

املصدر :صندوق النقد الدولي

 -2مؤشرات األداء اخلارجي :وتتمثل فيما يلي:
أ -احلساب اجلاري  :ارتفع رصيد احلسابات اجلارية
اخلارجية للدول العربية من  153مليار دوالر كمتوسط
خالل الفرتة ما بني عامي  2000و  2011إىل  177مليار
دوالر عام  2014إال أنه حتول إىل عجز بقيمة 114.5

مليار دوالر عام  ،2015إال أن نسبة هذا الفائض يف رصيد
احلساب اجلاري إىل الناتج احمللي اإلمجالي (املتوسط
العربي) تراجعت من  %10.9كمتوسط خالل الفرتة ما
بني عامي  2000و  2011إىل  %6.4عام 2014إال أنه
حتول إىل عجز بـ %5.4عام .2015

اجلدول رقم( :)7-1متوسط احلساب اجلاري للدول العربية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي ()%
السنوات
متوسط الدول العربية

املصدر :صندوق النقد الدولي

متوسط
2011-2000
10.9

2012

2013

2014

14.8

11.5

6.4
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ب -املديونية اخلارجية :عرفت املديونية اخلارجية يف الدول العربية
حتسنا يف إطارها العام خالل السنوات األوىل من القرن احلادي و
العشرين ،حيث تراجع مؤشر الدين اخلارجي كنسبة من الناتج
احمللي اإلمجالي من حوالي  %30.3كمتوسط للفرتة بني عامي

 2000و  2011إىل  %28.8خالل عام  2012إال أنه عاد و ارتفع
إىل  %32عام  ،2014وارتفع حجم املديونية اخلارجية اإلمجالية
للدول العربية من  426.4مليار دوالر كمتوسط للفرتة بني
عامي  2000و  2011إىل  891.3مليار دوالر عام .)6(2014

الشكل رقم( :)2-1الدين اخلارجي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي يف الدول العربيةلعام

املصدر :صندوق النقد الدولي

ج -االحتياطيات الدولية :سجلت االحتياطيات الدولية من  514مليار دوالر خالل الفرتة ما بني عامي  2000و  2011إىل
العمالت األجنبية يف الدول العربية يف املتوسط ارتفاعا من  1336مليار دوالر عام .2014
اجلدول رقم( :)1-8االحتياطيات الدولية إلمجالي الدول العربية باملليار دوالر
السنوات
امجالي الدول العربية

املصدر :صندوق النقد الدولي

متوسط
2011-2000
514.4

تعترب التجارة اخلارجية العربية عصب االقتصادات العربية
و خاصة جانب التصدير منها ،الذي تعتمد عليه كثريا يف
إحداث تنمية شاملة ،و ذلك نظرا للتدفقات املالية املتأتية
منه ،و لكن ما يالحظ عنها أنها غري متنوعة و غري مستقرة،
و هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي.
احملور الثاني :تطور االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية

2012

2013

2014

1236.8

1356.1

1335.5

العربية تراجعا بنسبة  %8من  47.5مليار دوالر عام 2013

إىل  44مليار دوالر عام  ،2014و ظلت التدفقات ضعيفة
مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3مليار دوالر عام
 ،2008و قد مثلت االستثمارات الواردة إىل الدول العربية
ما نسبته  %3.6من اإلمجالي العاملي البالغ  1.23تريليون
دوالر ،و  %6.4من إمجالي الدول النامية البالغ  681مليار
أوال :تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية
شهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول دوالر.
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اجلدول رقم( :)1-2التوزيع اجلغرايف لتدفقات االستثمار األجنيب الواردة باملليار دوالر
السنوات
العامل
الدول املتقدمة
الدول النامية
الدول العربية
السنوات
العامل
الدول املتقدمة
الدول النامية
الدول العربية
السنوات
العامل
الدول املتقدمة
الدول النامية
الدول العربية

2000
1388
1108
252.5
5.9
2005
960.8
590.3
314.3
47.6
2010
1409
696
637
68.7

2001
817.6
571.5
219.7
9.4
2006
1305.9
857
379.1
65.6
2011
1700
880
725
46.4

2002
678.8
446
169
7.3
2007
2100
1320
589
82
2012
1330
517
729
52.9

2004
742.1
418.9
280
25.2
2009
1114
566
478
82.4
2014
1230
498
681
44

2003
559.6
366
172
16
2008
1771
1018
630
97.6
2013
1452
566
778
47.5

املصدر :تقرير االستثمار العاملي ( )UNCTADأعداد متفرقة

اجلدول رقم(:)2-2حصة التدفقات الواردة للمنطقة العربية كنسبة من العامل و الدول النامية
السنوات
نسبة مئوية من العامل
نسبة مئوية من الدول النامية
السنوات
نسبة مئوية من العامل
نسبة مئوية من الدول النامية
السنوات
نسبة مئوية من العامل
نسبة مئوية من الدول النامية

2000
0.4
2.2
2005
4.8
14.2
2010
4.9
10.8

2001
1.1
4.2
2006
4.8
16.6
2011
2.7
6.4

2002
1.2
4.3
2007
4.1
13.9
2012
4
7.3

2003
2.7
8.3
2008
5.4
14.6
2013
3.3
6.2

2004
3.4
9
2009
6.8
15.5
2014
3.6
6.4

املصدر:املؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات

ووفقا لقاعدة بيانات "أسواق االستثمار األجنيب املباشر ميكن  1335مشروع عام  2008ثم شهد اجتاها عاما للهبوط مع ظهور
تداعيات األزمة املالية العاملية اعتبارا من عام  2009حتى تراجع
استخالص جمموعة من املؤشرات املهمة نذكرها فيمايلي(:)7
 شهد عدد مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول مرة أخرى إىل 870مشروعا عام  2013ثم إىل 767مشروعا عامالعربية اجتاها عاما للنمو من 463مشروعا عام  2003إىل  .2014و اجلدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم( :)3-2مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية من  2003إىل 2014
السنوات
عدد املشروعات
السنوات
عدد املشروعات

2003
463
2009
1163

2004
436
2010
1044

2005
649
2011
1162

2006
849
2012
1040

2007
724
2013
870

2008
1335
2014
767

املصدر:املؤسسة العربية لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات–االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية حسب التوزيع اجلغرايف و
الشركات العاملة – السنة الثانية و الثالثون ،العدد الفصلي الثاني (أفريل –جوان .)2014
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 79130شركة ،كما تستثمر تلك الشركات يف ما يزيد عن
 10700مشروع يف املنطقة العربية و بنسبة تبلغ حنو  %5.6من
إمجالي عدد املشروعات األجنبية القائمة يف العامل و املقدرة بنحو
 191ألف مشروع و ذلك منذ عام  2003و حتى أفريل .2015
ثانيا :تطور األهمية النسبية لالستثمار األجنيب املباشر يف الدول
العربية ()2014-2000
تقاس األهمية النسبية لالستثمار األجنيب املباشر يف خمتلف
االقتصاديات من خالل عدة مقاييس ،وحنن هنا سوف نركز
على مؤشرين أساسيني هما:

و تركز مشروعات االستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة يف عدد
حمدود من الدول العربية أوهلا اإلمارات العربية املتحدة اليت حظيت
بـ  3437مشروعا و بنسبة تقدر بـ  35.6%من اإلمجالي العربي و
يف املرتبة الثانية احتلت السعودية بـ  1068مشروعا و بنسبة تقدر بـ
 %11.1من اإلمجالي العربي ،و جاءت مصر يف املرتبة الثالثة بـ 660
مشروعا أجنبيا و بنسبة %6.8من اإلمجالي العربي.

 يقدر عدد الشركات األجنبية العاملة يف الدول العربيةبنحو 8690شركة بنسبة تصل إىل  %11من إمجالي عدد
الشركات املستثمرة خارج حدودها يف العامل و البالغ عددها

 -1تطور نسبة االستثمار األجنيب املباشر إىل تكوين رأس املال الثابت
اجلدول رقم(:)4-2تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة كنسبة من تكوين رأس املال مقارنة باألقاليم املختلفة ()2014-2001
السنوات

االقتصاد
العامل
االقتصادات العربية
االقتصادات املتقدمة
االقتصادات النامية
السنوات
االقتصادات
العامل
االقتصادات العربية
االقتصادات املتقدمة
االقتصادات النامية

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

9.21
11.54
8.16
12.70

7.79
10.72
7.23
9.43

6.41
14.73
5.25
9.55

6.91
17.98
5.39
10.65

8.51
22.23
7.30
11.25

11.55
29.68
11.24
11.55

13.56
23.89
13.83
12.24

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9.80
23.11
8.32
11.30

8.49
18.49
8.06
8.53

8.74
16.07
8.20
8.95

9.13
13.41
9.26
8.40

7.88
16.42
7.59
7.77

7.96
17.09
7.80
7.59

6.48
8.56
5.45
7.43

املصدر :تقرير االستثمار العاملي (2015األنكتاد)

()8

من خالل اجلدول يتضح أن نسبة االستثمار األجنيب املباشر الوارد
إىل تكوين رأس املال الثابت على مستوى العامل قد أخذ اجتاها تنازليا
من  %9.21سنة  2001إىل %8.51عام  2005ثم عرف بعد ذلك
ارتفاعا ملحوظا ما بني سنيت  2006و  2007وصل إىل  ،%13.56أما
خالل السنوات املتبقية من الدراسة فقد شهدت هذه النسبة تذبذبا.

و نفس املالحظة ميكن قوهلا بالنسبة للدول املتقدمة حيث
بدأت هذه النسبة يف االخنفاض يف بداية فرتة الدراسة ثم
عرفت بعد ذلك ارتفاع ما بني سنيت  2005و  ،2007اما خالل باقي

فرتة الدراسة فقد لوحظ تغري هذه النسبة ما بني االرتفاع و
االخنفاض .يف حني أن الدول النامية فقد شهدت تذبذبا واضحا
خالل فرتة الدراسة كلها .و لكن ما يالحظ على الدول العربية
فإنه بداية من سنة  2002بدأت تعرف ارتفاعا واضحا وصل إىل
غاية  %29.68سنة  2006وهي أعلى نسبة خالل فرتة الدراسة،
ثم بعد ذلك عرفت تذبذبا خالل باقي سنوات الدراسة حيث
وصلت إىل أدنى قيمة هلا  %8.56سنة ،2014وبشكل عام ميكن
القول أن هذه النسبة كانت ترتفع عن نسب األقاليم األخرى.

 -2تطور نسبة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الناتج احمللي اإلمجالي

السنوات

االقتصاد
العامل
االقتصادات العربية
االقتصادات املتقدمة
االقتصادات النامية
السنوات
االقتصادات
العامل
االقتصادات العربية
االقتصادات املتقدمة
االقتصادات النامية

100

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2.56
1.88
2.39
3.24

1.85
1.68
1.69
2.40

1.58
2.91
1.31
2.49

1.71
4.01
1.29
3.07

2.14
5.84
1.80
3.12

2.94
6.62
2.72
3.39

3.53
6.27
3.33
3.88

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.93
5.94
2.45
3.76

2.07
4.48
1.56
3.02

2.21
3.47
1.70
3.07

2.38
3.21
1.99
2.96

1.83
4.49
1.17
2.81

1.94
4.55
1.28
2.83

1.69
1.58
1.09
2.61
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أما بالنسبة لتطور نسبة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اجلديدة اليت يتم سنها أثر ضئيل حيث ما كانت الشركات
الوارد إىل الدول العربية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي ،الترى بأن تلك القوانني سيجري إنفاذها أو تعزيزها.
فنالحظ االرتفاع التدرجيي هلذه النسبة يف بداية فرتة الدراسة  -تشجيع املشاركة الشعبية .من شأن اإلخفاق يف بناء مساندة
حيث انتقلت من  %1.68عام  2002إىل  %6.62عام  ،2007اجلمهور خللق جمتمع أكثر إنتاجية إبطاء خطى اإلصالحات
ثم بدأت هذه النسبة يف االخنفاض من  2008إىل  2011أين وتعريض استمراريتها للخطر.
وصلت إىل %3.21بفعل تأثري األزمة املالية العاملية ،ثم عاودت
هذه النسبة يف االرتفاع مرة أخرى خالل السنوات املتبقية من  -مرونة السياسات ومالءمتها لألوضاع احمللية .تؤدي املناهج
الدراسة .أما على املستوى العاملي فقد شهدت هذه النسبة تذبذبا املنقولة عن بلدان أخرى بدون أدنى دراسة إىل نتائج ضعيفة
واضحا خالل فرتة الدراسة حيث مل تستقر ال على االرتفاع و أو عكسية.
ال على االخنفاض .أما بالنسبة لالقتصادات النامية فإن هذه  -2إصالح بيئة أداء األعمال يف الدول العربية :تؤثر نظم و لوائح
النسبة شهدت ارتفاعا متواصال بداية من سنة  2002أين بلغت االستثمار بصورة مباشرة ،حيث أن تبسيط اإلجراءات و حتسني
 %2.4إىل غاية  2007أين وصلت  %3.88ثم بدأت هذه النسبة آليات تنفيذ العقود و احلفاظ على حقوق املستثمرين يعد من
مرة يف التدهور ومرة يف التحسن خالل باقي سنوات فرتة أهم العوامل اليت تؤثر على القرار االستثماري بصورة اجيابية،
الدراسة .يف حني أن هذه النسبة يف االقتصادات املتقدمة عرفت و إذا ما أجرينا تقييما لبيئة أداء األعمال يف الدول العربية يف
يف السنوات األربعة األوىل من فرتة الدراسة اخنفاضا ملحوظا عام  2014جند مثال:أن متوسط عدد اإلجراءات املطلوبة يف
ثم من بعد ذلك ( )2005بدأت تشهد ارتفاعا إىل غاية  ،2007الدول العربية لبدء أي عمل جتاري هو  14.3إجراء ،أما متوسط
ثم عاودت إىل التدهور من جديد إىل غاية  2010ثم بدأت يف الوقت الالزم إلجناز إجراءات الرتخيص فيبلغ  126.1يوما إىل
التحسن من جديد بداية من سنة  2011إىل غاية .2013
غريها من املؤشرات.
و جدير بالذكر أن اخنفاض هذه النسبة يعين أن منو الناتج املبحث الثالث :واقع التجارة اخلارجية العربية
احمللي اإلمجالي يف الدول العربية كان أسرع من منو تدفق
سوف نتناول يف هذا املبحث مايلي:
االستثمار األجنيب املباشر يف هذه الدول.
رابعا :تنمية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية
يعترب االستثمار األجنيب املباشر وسيلة هامة لدفع عجلة
التنمية االقتصادية ،ملا يوفره من احلصول على التكنولوجيا
املتقدمة و رأس املال و التعرف على املمارسات احلديثة يف
اإلدارة و االتصال بأسواق الدول املتقدمة ،لذا تسعى احلكومات
العربية إىل استقطاب االستثمار األجنيب وتشجيعه بهدف
دعم التنمية االقتصادية ،و ذلك من خالل اختاذ جمموعة من
التدابري و اليت تتمثل فيمايلي(:)9
 -1حتسني مناخ االستثمار يف الدول العربية

يتأثر تدفق االستثمار األجنيب املباشر بشكل رئيسي مبجمل
األوضاع االقتصادية واالجتماعية و السياسية اليت تسود يف
الدولة املضيفة لالستثمار ،حيث متثل هذه األوضاع ما يسمى
مبناخ االستثمار ،ويربز تقرير البنك الدولي إىل أربعة حتديات
أكثر عمقا ينبغي على احلكومات املعنية معاجلتها لتحسني
مناخ االستثمار يف بلدانها(:)10
 احلد من الفساد و األشكال األخرى من السلوك النفعي فأغلبالشركات يف البلدان النامية أفادت عن قيامها بدفع الرشاوي
عند التعامل مع املسؤولني ،وينظر العديد منها إىل الفساد على
أنه أشد العقبات أمام أعماهلا حاجة للمعاجلة .كما أنا لنفوذ
الكبري الذي متارسها لشركات اليت تتمتع بنفوذ سياسي يشوه
هذه السياسات وطرق تطبيقها.

أوال :أداء التجارة اخلارجية العربية

عرفت الصادرات السلعية و اخلدمية العربية ارتفاعا ملحوظا
ما بني متوسط الفرتة ( )2011- 2000و عام  ،2013حيث ارتفعت
من متوسط سنوي يبلغ  694مليار دوالر خالل الفرتة ما بني
عامي  2000و 22011إىل  1500مليار دوالر عام  ،2013ثم عرفت
تراجعا يف عام  2014أين بلغت قيمتها  1408مليارات دوالر .أما
فيما خيص الواردات السلعية و اخلدمية العربية فقد عرفت
هي األخرى ارتفاعا متواصال من متوسط سنوي يبلغ 522
مليار دوالر خالل الفرتة ما بني عامي  2000و  2011إىل 1109
مليارات دوالر عام  2013ثم إىل 1165مليار دوالر عام .2014
كما شهدت حصة الصادرات العربية من إمجالي الصادرات
العاملية منوا من %5كمتوسط الفرتة ( )2011- 2000إىل %6.7
عام  ،2012ثم عرفت بعد ذلك تراجعا خالل السنوات املتبقية
حيث تراجعت إىل  %5.9عام  ،2014يف حني عرفت حصة
الواردات العربية من إمجالي الواردات العاملية ارتفاعا مضطردا
أين بلغت  %3.8كمتوسط للفرتة ما بني عامي ()2011- 2000
ثم وصلت إىل  %5.1عام .2014

أما عن حجم التجارة اخلارجية العربية للسلع و اخلدمات
فقد بلغت  1217مليار دوالر كمتوسط للفرتة ()2011- 2000
ثم اخنفضت إىل  2572مليار دوالر عام  2014بعد أن وصلت
إىل أعلى قيمة هلا عام  2013أين بلغت 2609مليارات دوالر.
أما إذا متت القراءة بلغة النسب املئوية فنجد أن نسبة التجارة
 -خلق مصداقية للسياسات احلكومية .إذ يكون للقوانني العربية إىل التجارة العاملية قد ارتفعت من  %4.4كمتوسط
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الفرتة ( )2011- 2000إىل  %5.6عام  2013بعدما حققت هذه النسبة كذلك يف  ،2012للرتاجع إىل  %5.4عام .2014
اجلدول رقم( :)1-3تطور حجم التجارة العربية للسلع و اخلدمات باملليار دوالر
متوسط
السنوات
البيان
2000-2011
694
الصادرات العربية
13890
الصادرات العاملية
5.0
الصادرات العربية /الصادرات العاملية %
522
الواردات العربية
13662
الواردات العاملية
3.8
الواردات العربية /الواردات العاملية %
1217
إمجالي التجارة العربية
27552
إمجالي التجارة العاملية
4.4
التجارة العربية /التجارة العاملية%

2012

2013

2014

1512
22691
6.7
1050
22056
4.8
2562
44747
5.6

1500
23331
6.4
1109
22576
4.9
2609
45907
5.6

1408
23704
5.9
1165
22900
5.1
2572
46604
5.4

املصدر :صندوق النقد الدولي * .)10(2015من إعداد الباحثني.

ثانيا :الرتكيب السلعي للتجارة اخلارجية العربية
تشري البيانات إىل سيطرت فئة الوقود و املعادن على أعلى
حصة يف الصادرات العربية اإلمجالية حيث أنها بلغت %69.6
عام  2014مرتاجعة عما حققته يف السنة السابقة أين وصلت
إىل  ،%73.7أما حصة املصنوعات فقد ارتفعت إىل  %25.1عام
 2014بعدما كانت  %19.8عام  ،2013يف حني زادت األهمية
النسبية للمواد الكيماوية يف إمجالي الصادرات العربية إذ جند
أنها قد ارتفعت من  %7.8إىل  13.8%خالل  2013و  2014على
التوالي ،ثم تلتها اآلالت و معدات النقل و اليت ارتفعت حصتها
من  %3.5عام  2013إىل  %4.5عام  ،2014أما املصنوعات
األساسية فقد شهدت اخنفاضا خالل عامي  2013و 2014
من  %5.8إىل  %4.3على التوالي ،أما فيما يتعلق بفئة السلع
الزراعية فإن أهميتها النسبية تراجعت من  %4.9عام 2014
مقارنة بنسبة  %5.2عام .2013

مقارنة 2014
مع * 2013
()92
373
()0.5
56
324
0.2
()37
697
()0.2

أما فيما خيص اهليكل السلعي للواردات العربية اإلمجالية ،فإن
البيانات تشري إىل سيطرة فئة املصنوعات على إمجالي الواردات
العربية بالرغم من الرتاجع الذي سجلته يف عام  2014أين
كانت تبلغ  %60.8بعدما كانت  %62.7عام  ،2013و ضمن
هذه الفئة استحوذت اآلالت و معدات النقل على املرتبة األوىل
بالرغم من اخنفاض حصتها يف الواردات اإلمجالية أين سجلت
 %26.2عام  2014بعدما كانت  %28.6عام  ،2013تلتها يف
املركز الثاني املصنوعات األساسية و استأثرت بنسبة تقدر
بـ %17.5عام من الواردات اإلمجالية ،يف حني تزايدت نسبة
املواد الكيماوية من  %9.1عام  2013إىل  %10.6عام 2014و
باملقابل عرفت املصنوعات املتنوعة اخنفاضا من  %7.4عام
 2013إىل  %6.4عام  ،2014أما فيما خيص فئة السلع الزراعية
فقد ارتفعت حصتها من  %20.1عام  2013إىل  20.8عام ،2014
أما حصة الوقود و املعادن فقد تراجعت من  %16.4إىل %15.9
خالل نفس الفرتة.

اجلدول رقم( :)1-3تطور حجم التجارة العربية للسلع و اخلدمات باملليار دوالر

املصدر :التقرير االقتصادي العربي املوحد 2014

102

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 18جوان  . 2017ص 106 - 94

تأثري تدفق االستثمار األجنيب املباشر على التجارة اخلارجية دراسة حالة الدول العربية

ثالثا :التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية العربية

التجاريني الرئيسيني خالل عام  2014فقد زادت الواردات مع
معظم الشركاء التجاريني و سجلت آسيا أعلى نسبة ،فقد
زادت الواردات من الصني بنسبة بلغت  %11.5بينما حققت
الواردات من اليابان نسبة  %10.8بينما حقق االحتاد األوروبي
زيادة طفيفة بلغت  ،%0.8أما الو.م.أ .فقد اخنفضت الواردات
منها بنسبة  ،%1.1و قد سجلت الواردات العربية البينية ارتفاعا
حبوالي .%4.7

من خالل االستقراء األولي لبيانات عام  2014ظهر تراجع
حصة الصادرات السلعية العربية املتجهة إىل كل من الو.م.أ.
و اإلحتاد األوروبي و اليابان و باقي دول العامل بنسب بلغت
 ،%2.8 ،%9.7 ،%10.4و  %21.2على الرتتيب ،متأثرة باخنفاض
أسعار النفط باملقابل زادت الصادرات العربية إىل الصني و باقي
دول آسيا بنسب  %3.9و  %0.7على التوالي .و جتدر اإلشارة إىل
أن الصادرات العربية البينية سجلت زيادة بلغت نسبتها  %6.2وعلى صعيد احلصص للشركاء التجاريني يف الواردات السلعية
العربية ،فقد استمرت آسيا يف االستحواذ على أكرب حصة من
عام  2014مقارنة بالعام السابق.
الواردات العربية بنسبة بلغت  %38.2خالل عام  ،2014كما
وبالنسبة حلصص شركاء التجارة الرئيسيني يف الصادرات استحوذت الصني واليابان على نسب بلغت  %14.4و  %3.6من
السلعية العربية فقد ارتفعت حصة كل من العربية البينية إمجالي الواردات العربية على التوالي ،و تراجعت حصة كل
و اليابان و الصني لتصل إىل  %11 ،%9.9و %9على الرتتيب من االحتاد األوروبي و الو.م.أ .لتبلغ حوالي %27.9و  %8.6على
خالل عام  2014مقارنة مع مستويات بلغت  %10.5 ،%8.7و التوالي مقارنة بعام  ،2013أما حصة الواردات العربية البينية
 %8.1خالل عام  ،2013باملقابل تراجعت حصة الو.م.أ .واالحتاد فقد زادت بنسبة طفيفة لتصل إىل  %13.7عام  2014مقارنة
األوروبي لتصل  %6.5و %12.8على التوالي خالل عام  .2014مع عام  2013اليت كانت .%13.6
و فيما خيص الواردات السلعية العربية من الشركاء
الشكل رقم( :)2-3اجتاهات التجارة العربية إىل أهم الشركاء التجاريني عام 2014

املصدر :التقرير االقتصادي العربي املوحد 2014

املبحث الثالث :دراسة تأثري االستثمار األجنيب املباشر على التجارة
اخلارجية يف الدول العربية
أوال :عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالتجارة اخلارجية

هناك عدة نظريات خمتلفة تناولت كل من التجارة
اخلارجية و االستثمار األجنيب املباشر ،حيث جند أن نظريات
التجارة اخلارجية حتاول أن تفسر العالقات التجارية فيما بني
الدول ،يف حني نرى أن النظريات املتعلقة باالستثمار األجنيب
املباشر تهتم بدراسة أسباب قيام الشركات األجنبية باإلنتاج
يف اخلارج يف دولة ما.

املدخل األول :إذا ما كان االستثمار األجنيب املباشر بديال للتجارة أو
مكمال هلا :يعتمد هذا على دوافع االستثمار األجنيب املباشر،

فإذا كان من النوع الرأسي ،حيث أن الشركات متعددة
اجلنسيات تقسم مراحل اإلنتاج جغرافيا ،فيكون االستثمار
األجنيب املباشر من النوع احملفز للتجارة و متكامال معها ،و من
ثم ،يستفيد اإلنتاج احمللي من االستثمارات اخلارجية ،أما إذا
كان االستثمار األجنيب املباشر من النوع األفقي ،حيث تقوم
الشركات متعددة اجلنسيات بإنتاج السلع النهائية يف مواقع
متعددة و ميثل طريقا لتصريف اإلنتاج األجنيب يف السوق
احمللي بالدولة ،يف هذه احلالة يكون االستثمار األجنيب املباشر
بديال عن التجارة.

وهناك العديد من الدراسات اليت تناولت العالقة بني االستثمار
األجنيب املباشر و التجارة اخلارجية ،و اليت ميكن حتليلها وفق املدخل الثاني :إذا ما كان االستثمار األجنيب يسبب التجارة أو العكس:
املدخلني التاليني(:)11
هناك عديد من الدراسات وجدت أن العالقة بينهما ثنائية
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االجتاه ،و البعض اآلخر وجدها أحادية االجتاه و عادة ما
تكون من االستثمار األجنيب املباشر إىل كل من الصادرات و
الواردات .فمن ناحية يؤدي االستثمار األجنيب املباشر إىل حفز
الصادرات من خالل تراكم رؤوس األموال و املساعدة على نقل
التكنولوجيا و املنتجات اجلديدة ،فضال عن الوصول إىل األسواق
العاملية اجلديدة و تدريب القوة العاملة و حتديث التقنية و
املهارات اإلدارية و التجارية ،و من ناحية أخرى يؤثر االستثمار
األجنيب املباشر على الواردات يف الدولة املضيفة سواء املرتبطة
باالستثمار يف مرحلته األوىل أو مرحلة عمليات اإلنتاج ،حيث
يف مرحلة االستثمار األولي يتم استرياد املعدات و اآلالت و
جتهيزات اإلنشاءات و اخلرباء و عادة ما تكون شركات االستثمار
األجنيب املباشر لديها ميول عالية السترياد رأس املال و السلع
الوسيطة و اخلدمات اليت ال تتوافر بسهولة يف الدولة املضيفة،
و كلها أمور ترفع من قيمة الواردات يف امليزان التجاري ،و يف
املرحلة الالحقة أثناء عمليات اإلنتاج يتوقف األمر على طبيعة
املدخالت و نوع اإلنتاج و العالقة مع األنشطة األخرى ،فإذا
كان االستثمار األجنيب املباشر يستخدم املواد اخلام احمللية و
املستلزمات األخرى حمليا فإنه يكون له تأثري سليب كبري على
الواردات ،و على العكس من ذلك فإذا كان يعتمد على املدخالت
املستوردة كاملواد اخلام و املهارات البشرية و غريها من األصول
غري امللموسة فإنه يؤثر على الواردات بشكل إجيابي.

)Exportt = b0+b1IFDt+b2GDPt+U1………(1
)Importt = b0+b1IFDt+b2GDPt+U2 ……….(2

حيث أن:
 :Exporttالصادرات للسنة ذاتها.
 :Importtالواردات للسنة ذاتها
 :IFDtاالستثمار األجنيب املباشر للسنة ذاتها.
 :GDPtالناتج احمللي االمجالي للسنة ذاتها.
 :Uمتغري عشوائي.
ومت تقدير املعادلتني السابقتني كال على حدة ،و كانت
النتائج كاآلتي:
معادلة الصادرات للدول العربية
Export = -100.37 +0.9835IFD +0.4889GDP

بالنظر إىل إشارة املعلمة  b1و  b2نستنتج أن هناك عالقة
طردية بني الصادرات و االستثمار األجنيب املباشر و الناتج
احمللي اإلمجالي و ذلك ألن املعلمتني املفسرتني موجبتني،
و الذي يهمنا هنا هو دراسة العالقة بني االستثمار األجنيب
املباشر والصادرات ،و اقتصاديا فإننا نقبل بإشارة املعلمة b1و
ذلك ألن الزيادة يف االستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة
الصادرات ،كما تثبته النظرية االقتصادية إال يف حاالت قليلة
عندما تكون هناك عالقة عكسية بني املتغريين.

ثانيا :النموذج القياسي لتأثري االستثمار األجنيب املباشر على أداء التجارة أما إشارة املعلمة b0فتشري إىل أن هناك عالقة عكسية بني تطور
اخلارجية العربية
حجم الصادرات و الناتج احمللي اإلمجالي و ذلك ألن املعلمة
لقد مرت السياسة االقتصادية اخلارجية باملنطقة العربية املفسرة هلا سالبة ،مما يعين أن الصادرات تتطلب على األقل حد
بتطورات كبرية خالل العقود األربعة املاضية كما هو احلال أدنى من االستثمار األجنيب املباشر لكي تنمو و تزدهر.
يف معظم الدول النامية ،متثلت يف التحول من إسرتاتيجية إن قيم املعلمة  b1=0.9835تعين أن زيادة االستثمار األجنيب
اإلحالل حمل الواردات إىل التوجه التصديري و االنفتاح على املباشر بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة الصادرات بـ  0.9835وحدة
و هي زيادة ضئيلة جدا نظرا لعدم استغالله بشكل أفضل
العامل اخلارجي وتشجيع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ،و
وكذلك قيام الشركات األجنبية باالستثمار يف قطاعات
التنافس يف تقديم الضمانات و احلوافز هلا و خباصة مع تطبيق معينة كقطاع الطاقة مثال ،أما قيمة  b0= -100.3753فتعين
برامج اإلصالح االقتصادي املدعمة من طرف البنك الدولي و أن الصادرات العربية ال تنمو بالشكل املطلوب و ذلك يف ظل
صندوق النقد الدولي منذ بداية عقد الثمانينات ،و الذي ترتب غياب االستثمار األجنيب املباشر و اخنفاض قيمة الناتج احمللي
عنها تطورا كبريا فيما يتعلق بالقطاع اخلارجي،وقد أثر بدوره اإلمجالي.
هذا على مستوى األداء االقتصادي يف الدول العربية.
معادلة الواردات للدول العربية
من خالل ما تناولته الدراسات النظرية و التطبيقية ،ميكن
القول أن االستثمار األجنيب له أثر كبري يف تنمية الصادرات
حيث أن زيادة االستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة
الصادرات خاصة إذا كان هناك استثمار أجنيب حقيقي موجه
حنو القطاع الصناعي.

Import = -72.8889 + 0.9595FDI + 0.3199GDP

بالنظر إىل إشارة املعلمة  b1و  b2نستنتج أن هناك عالقة
إجيابية بني الواردات و االستثمار األجنيب املباشر و الناتج
احمللي اإلمجالي و ذلك ألن املعلمتني املفسرتني موجبتني،
و الذي يهمنا هنا هو دراسة العالقة بني االستثمار األجنيب
املباشر و الواردات ،و اقتصاديا فإننا نقبل بإشارة املعلمة b1
لذلك مت تقدير معادلة للصادرات ومعادلة للواردات و بطريقة
و ذلك ألن الزيادة يف االستثمار األجنيب املباشر تؤدي إىل زيادة
املربعات الصغرى االعتيادية و للفرتة ( )2014-1980من أجل الواردات ،كما تثبته النظرية االقتصادية إال يف حاالت قليلة
إظهار تأثري االستثمار األجنيب عليهما ،حيث كانت املعادالت عندما تكون هناك عالقة عكسية بني املتغريين.
األساسية بالشكل التالي:
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تأثري تدفق االستثمار األجنيب املباشر على التجارة اخلارجية دراسة حالة الدول العربية

أما إشارة املعلمة  β0فتشري إىل أن هناك عالقة عكسية بني
تطور حجم الواردات و الناتج احمللي االمجالي و ذلك ألن
املعلمة املفسرة هلا سالبة.
إن قيم املعلمة  b1=0.95تعين أن زيادة االستثمار األجنيب املباشر
بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة الواردات بـ  0.9835وحدة ألن زيادة
االستثمار األجنيب املباشر ستؤدي إىل زيادة االسترياد ملا حتتاجه
عمليات االستثمار من آالت ومعدات وتكنولوجيا وماشابه ألن
الدول العربية تفتقر إىل ذلك ،أما قيمة  b0= -100.3753فتعين
أن الواردات العربية العربية ال تنمو بالشكل املطلوب و ذلك يف
ظل غياب االستثمار األجنيب املباشر و اخنفاض قيمة الناتج
احمللي اإلمجالي.
االستنتاجات و املقرتحات
من خالل البحث تبني أن جاذبية الدول العربية لالستثمار
األجنيب املباشر نظرا لعدم االستقرار السياسي و االقتصادي
باإلضافة إىل التعقيدات املالية و الفساد اإلداري وعدم توفر
البنية يف غالبية الدول العربية ،ولذلك ظل االستثمار األجنيب
املباشر بعيدا عن الدول العربية إال يف بداية األلفية الثالثة أين
شهدنا تطورا ملحوظا لالستثمار األجنيب املباشر.
مازالت الدول العربية كمجموعة ال يشكل فيها االستثمار
األجنيب املباشر نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجالي
املباشر ،كما أنها و ضمن جمموعة الدول النامية ال تعترب
من الدول األوىل يف هذا اجملال حيث ال يزال االستثمار األجنيب
املباشر منخفضا و خاصة خالل األزمة املالية .2008
ال زالت دول العربية تعاني من نقص يف جذب االستثمار األجنيب
املباشر نظرا للنزاعات السياسية و األوضاع االقتصادية و عدم
إمكانية إحداث وحدة عربية بسبب النزاعات العربية العربية،
و إحداث هذه الوحدة ستتمكن من جذب االستثمار األجنيب
املباشر نظرا لوجود العوامل احملفزة على ذلك و اختالفها بني
الدول العربية.
من خالل النتائج القياسية للبحث تبني أن االستثمار األجنيب

املباشر تأثري إجيابي على التجارة اخلارجية يف الدول العربية،
ففي جانب الصادرات فالتأثري إجيابي نظرا ملا حتتاجه الدول
العربية من أجل دعم صادراتها و إيراداتها ،و نفس الشئ يقال
على الواردات نتيجة ملا حتتاجه عمليات االستثمار من آالت و
معدات و تكنولوجيا...إخل ،وهي عناصر ال تتوافر عليها الدول
العربية.
ميكن للدول العربية كمجموعة أن تكون أسواق متطورة
و كبرية بالنسبة لدول املنطقة إذا عملت على استقطاب
االستثمار األجنيب املباشر بنسبة كبرية حيث أنها تقع بني
ثالث قارات و هي :إفريقيا ،آسيا و أوروبا.
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اجلداول اخلاصة بتقدير املعادلتني:

 -1تطور متغريات الدراسة خالل الفرتة ()2000-2014

الوحدة :مليار دوالر

Anneés

IMPORT

EXPORT

GDP

IFD

168160.942

263782.027

721120.467

5930.0223

2000

176404.243

236507.996

708963.682

9401.44727

2001

183791.683

245773.056

722391.338

7270.40836

2002

214768.407

302260.04

802600.216

16011.4876

2003

285173.798

406271.092

959290.917

25257.0418

2004

342947.147

560255.739

1182638.38

46938.3407

2005

391769.987

679482.983

1404427.87

70043.5608

2006

503052.749

791538.577

1634238.5

80298.2992

2007

682209.534

1080930.95

2068014.15

88506.069

2008

577553.97

739812.085

1813994.97

78296.5849

2009

640818.348

928055.073

2089846.99

70133.2035

2010

742412.31

1244441.83

2474347.98

45030.6816

2011

834436.312

1390433.73

2712538.77

51488.6726

2012

875165.437

1383852.77

2766193.73

47848.6158

2013

885666.28

1291836.16

2793294.85

44292.3104

2014

املصدرUNCTAD :
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 -2تقدير معادلة الصادرات
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